
 

 

Activitat: UN CAMÍ D’EMOCIONS: DEL RESPECTE A LA 

COOPERACIÓ  

 

Entitat: 

Tipus d’activitat: 

Període: 

Durada: 

Lloc: 

Destinataris: 

Nº participants: 

Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. 

Itinerari guiat amb dinàmiques.  

Curs escolar. 

3h Ruta per la ciutat que s’inicia al centre històric i acaba al Pou de la Llum 

(Adaptable al centre) 

ESO i BATXILLERAT. 

Grup classe. 

OBJECTIUS: 

· Reflexionar sobre el concepte de respecte des de diferents dimensions: cap a un mateix/ mateixa, 

cap a les altres persones i cap a la natura. 

· Conèixer diferents petjades culturals i ideològiques a la ciutat i veure com han condicionat les 

relacions entre les persones i l’evolució de la ciutat.  

· Debatre com condicionen els valors a la vida diària dels i les joves. 

CONTINGUTS: 

A partir de dinàmiques es treballa amb l’alumnat participant la seva autoimatge, la relació amb els 

altres i el seu paper en el món. Es treballen els conceptes de respecte, llibertat d’expressió i 

pensament, la defensa dels drets humans, la pau interior, la identitat personal i col·lectiva i l’acollida.  

S’ofereix una ruta guiada de 3 hores de durada pel camí del respecte, visitant: l’Escultura de 

l’Acollida a la Plaça Fius i Palà, l’escultura d’Amat i Piniella a la biblioteca del Casino. Parada al pati 

del Casino amb dinàmiques de cohesió i conflictes. Esmorzar. Tornem cap a la plaça Sant Domènec 

on iniciarem una dinàmica de confiança fins la plaça major. Allà anirem al carrer d’Amigant on els 

nens i nenes hauran de trobar una llamborda Stolpersteine, dedicada a les persones deportades als 

camps Nazis. Reflexionarem sobre aquest tema i, posteriorment, anirem al call jueu on també farem 

reflexions sobre què va ser aquesta zona i aprofundirem en la temàtica. Per finalitzar, tornarem a la 

plaça Major on finalitzarem el dia amb dinàmiques de cohesió i coneixença. 

Pertinença al projecte: 

Pla de Sensibilització i Educació en Valors. Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa. 

Observacions: 

L’itinerari es fa en horari de matí, per la qual cosa cal que porteu esmorzar. 

Cal preveure que l’inici i el final de l’activitat no és al mateix punt (Plaça Fius i Palà i Plaça Major). 

Cal que l’equip docent acompanyi el grup al llarg de l’activitat. 

  

 


